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დანართი # 02-428/2018
ყოფილი პოლიტპატიმრები - ადამიანის
უფლებებისათვის
სახელი, გვარი
გურამ ლემონჯავა
ვახტანგ სურმავა
კობა როგავა
მარინე კოზმავა
იაკობა ჭითანავა
სალომე ქირია
ელზა შენგელია
ბესიკი ქუხილავა
ნუკრი ნარმანია
მზისადარი ფიფია
სალომე შედანია
თენგიზ ფონია
ხატია ხარჩილავა
მამამზე ჭითანავა
ანთიმოზ წურწუმია
მურთაზ დარასელია
გიორგი აკობია
ხათუნა ბობოხია
რევაზი ფიფია
დარიკო მაქაცარია
ლევან მალანია
კობა თოლორაია
თანდილა თორდია
ჯაბა მიქაუტაძე
მარიკა გაბისონია
მინდია შამათავა
თამარ ჩილაჩავა
ლაშა ქობალია
კობა ჭაჭუა
გიორგი ჭკადუა
ზაურ აბშილავა
ხათუნა რაფავა
დავით ჯოჯუა
ლეილა ჯანჯღავა
აზა ბერიშვილი
ოთარ გაბისონია
მაკა ალშიბაია
გულნაზი გუგუჩია
ილია იზორია
რუსუდან კაკაჩია
ილარიონი ვახანია
რუსლამ ქარჩავა
ნანა ქობულაძე
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მერი მინდაძე
ჯამბულ ლაგვილავა
ბაჩანა დარსალია
ანა თოდუა
ნესტან ფიფია
როენა შენგელია
მათე ცირდავა
ნენე წურწუმია
გვანცა ლაშხია
მარიამ სიჭინავა
გოგი ჩახაია
ანზორ მალანია
ნინო საჯაია
რიმა ნაჭყებია
დაზმირ ხარებავა
ნათია ლაზარია
ნონა მალანია
ნანა კეკუა
ნათელა ესებუა
ქრისტინე ხვიჩავა
ნონა შელია
დემნა ბელქანია
თეა თოფურია
ლანა შამუგია
გიგა კვარაცხელია
ანა ტაბაღუა
ლანა ქარდავა
აზა ძაძამია
დარეჯან ფიფია
ნატო კვარაცხელია
ნინო მიქავა
დალი შელია
ნუგზარ დუმბაძე
გელა კონცელიძე
თენგიზ ირემაძე
მირზა ზოიძე
ზურაბ დავითაძე
რამიზ ჯინჭარაძე
ომარ ქათამაძე
მერაბ შავიშვილი
მალხაზ კახიძე
სულიკო ჭყონია
გივი ცეცხლაძე
მერაბ გოლომანიძე
ჯემალ კონცელიძე
ბაგრატ აბაშიძე
ფრიდონ ვერულიძე
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ვახტანგ ჩელებაძე
კობა შაქარიშვილი
გელა ბეჟანიძე
ლილი ბაბულაძე
გურამ ტარიელაძე
მალხაზ კვესიეიშვილი
ბადრი დუმბაძე
აივენგო ვერულიძე
ხვიჩა წულუკიძე
ჰამლეტ მოწყობილი
მერაბ ქათამაძე
მალხაზ ზოიძე
ბადრი ცეცხლაძე
ბექა მჟავანაძე
შაქრო ლაზიშვილი
ლაშა ნანაძე
ვლადიმერ ხინიკაძე
ანზორ ქათამაძე
ლევან ვერულიძე
სოსო ბერაძე
ბიძინა წულუკიძე
პაატა ვერულიძე
თორნიკე ბალაძე
როდამ მახარაძე
ნატო ევგენიძე
ირაკლი ხარაზი
ბექა მეგრელიძე
იოსებ ვერულიძე
რუსლან ოქროპირიძე
გიგა ჩხაიძე
მერაბ ნაკანი
ჯემალ სანიკიძე
ნუკრი აბაშიძე
მერაბ მჟავანაძე
რეჯებ გურგენიძე
როინ შუშანიძე
ციური აბაშიძე
დიანა ბასილაძე
ფეზლი აბესლამიძე
ჯემალ ლორთქიფანიძე
რაულ დავითაძე
სულხან ხინკილაძე
მურად ხინკილაძე
ასლან აბაშიძე
გოჩა თევთიძე
თემურ გაბრუშიძე
გიორგი საგინაძე

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

ზაზა ბასილაძე
ემზარ ხინკილაძე
ზაურ ფუტკარაძე
ჯამბულ ზოიძე
ტარიელ რიჟვაძე
ზვიად კონცელიძე
მარინე კვირიკაძე
თამაზ დუმბაძე
ნუკრი ჭყონია
ირაკლი დავითაძე
ზაზა ტარიელაძე
გიორგი ჩამბა
ნოდარ დავითაძე
ნათია გაბაიძე
დავით გოგიტიძე
ასლან დვალიძე
ლევან ტაკიძე
მერაბ ლორთქიფანიძე
იაშა თედორაძე
გიორგი დუმბაძე
კობა დიასამიძე
თენგიზ ვარშანიძე
ნაზიკო სურმანიძე
ცისნამი შავაძე
ცირა კახაძე
უშანგი კოჩალიძე
ნათია ართმელაძე
ზაურ გორგაძე
რომან თურაძე
ზურაბ შანთაძე
რობერტ დიასამიძე
რევაზ შაინიძე
მერი უმეთაძე
გია სურმანიძე
ხასო ბერიძე
რამინ ხარაბაძე
ნინო ბერიძე
ნური ვანაძე
მაყვალა ბერიძე
სოფიო აბაშიძე
ვარდო ხოზრევანიძე
ლავრენტი შაინიძე
ტარიელ დავითაძე
ნანული მახარაძე
მურმან მახარაძე
ლადო სურმანიძე
ჯემალი მგელაძე
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მერი მგელაძე
ზაზა შანთაძე
ეკატერინე დიასამიძე
ნინო ბოლქვაძე
გუგული ბოლქვაძე
კობა ცეცხლაძე
მარინე გეგეჭკორი
რევაზ ლაბაძე
ნოდარ აბულაძე
ხალიდ ზოიძე
რუსლან იაკობაძე
დავით შაინიძე
რომან ართმელაძე
ვიტალი ქონიაძე
გულთამზე შავაძე
ტარიელ ირემაძე
ნარგული აბულაძე
დურმიშხან დეკანაძე
ასლან ქედელიძე
ციცინო ბოლქვაძე
მედეა აბაშიძე
ალი დეკანაძე
შორენა აბაშიძე
ნანი სოლომონიძე
შადიე დეკანაძე
ზურაბ აბრამაძე
თამაზი ცეცხლაძე
მანანა აფრიამაშვილი
ჯამბული მეკეიძე

